
1. Namn på evenemanget. Exempel: Torgdagar i Unnaryd
2. Ladda upp en bild till evenemanget. Minst 400 px bred. Rekommenderade filformat jpg, jpeg och png.
3. Ange vilken dag och tid evenemanget startar.
4. Ange hur länge evenemanget pågår. Välj 8 timmar om det är ett heldagsevenemang och specificera   
 tider längre ned i beskrivningen.
5. Är evenemanget inte återkommande veckovis kan du lämna fältet tomt.
6. Ange adress. Det måste vara en riktig adress som finns i Google Maps. Finns inte den specifika   
 platsen så ange ort eller den närmsta adressen, och specificera i Platsnamn närmare. Exempel:
 Adress: Unnaryd Platsnamn: Torgplatsen bakom Konsum7. 
7. Välj den kategori som bäst överrenstämmer med evenemanget. Du kan endast välja en kategori.   
 Saknas en passande katergori välj Övrigt. Alternativt kontakta kommunikation@hylte.se.
8. Välj taggar. Kategorin väljs automatiskt, därefter kan du fylla på med fler taggar. Välj bland befintliga   
 taggar. Dessa används när en användare söker efter ett evenemang. Välj max 3 taggar. Exempel:
 Marknad, shopping, närproducerat
9. Skriv en beskrivning av evenemanget.
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10. Se till att rutan för Publikt event är ifylld.
11. Skriv in adressen till evenemangets hemsida där besökare kan få mer information, köpa biljetter eller boka plats.
12. Är det första gången du publicerar ett evenemang rekommenderar vi dig att skapa ett konto (se nästa sida).   
 Särskilt ifall du avser att skapa fler evenemang framöver.
13. Fyll i namn och e-post till arrangören.
14. Genom att tillåta användare att kontakta via Event-sidan kan besökare skriva in frågor eller meddelandet direkt  
 under evenemanget i kalendern. Meddelandet kommer att skickas till den e-post som uppgivits till arrangören.
15. Tryck på Posta event när du kontrollerat att all information du fyllt i stämmer. Händer ingenting när du trycker på  
 Posta event saknas obligatorisk information. Gå upp och kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda.
 
 När du tryckt på Posta event skickas evenemanget till en administratör som måste godkänna innan ditt   
 evenemang syns i kalendern. Detta brukar ta max 5 arbetsdagar. Vi kontaktar dig på uppgiven e-post ifall  
 vi upptäcker något som kan behöva korrigeras. Kontakta kommunikation@hylte.se om du har frågor gällande 
 administreringen av Hylte kommuns aktivitetskalender.
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1. Skriv in namnet på organisatören. Exempelvis namnet på föreningen eller företaget.
2. En e-post som besökare kan använda vid frågor.
3. Skriv in ett lösenord.
4. Upprepa valt lösenord.
5. Ett telefonnummer som besökare kan nå organisatören på.
6. Du behöver godkänna användarvillkor och integritetspolicy för att kunna skapa ett konto.
7. Kontrollera att informationen du fyllt i stämmer och tryck på Registrera.
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1. Ladda upp en profilbild. Gärna en logotyp.
2. Namnet på organisatören.
3. E-posten som uppgavs vid registrering.
4. Skriv in ett telefonnummer som besökare kan nå organisatören på.
5. Länk till hemsida.
6. Länkar till sociala medier.
7. Kort beskrivning av organisatören.
8. Här kan du ladda upp bilder på till exempel lokalen, tidigare evenemang och annat som beskriver   
 organisatören i bilder.
9. Tryck på Spara upp till höger på sidan när du är klar.
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